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• Szarvason nincs többé sár, már 
t i. a gyalogjárókon. Van beton és 
aszfalt járda minden irányban. És 
ez helyes üdvös. Nincs sár a gyalog-
járdákon, de van a kocsi utakon, ha 
megered az ég csatornája. Kincs sár 
a kocsiutakon sem, ha az égigérő há-
zakon esőcsepek nem peregnek lefelé. 
De ha nincs sar, akkor van por és 
por. Tehát sár, aztán por, vagy por, 
aztán sár, Sár aztán por, por és aztán 
nyelés, emésztés, jó étvágy, köhögés, 
aztán szanatórium. Aztán mi leszünk 
finom agyagos sár és por. Gyönyörű 
körforgás. És az anyag megmaradásá-
nak elve motiválva. Mi a főutcái lako-
sok félünk azonban ettől a körforgás-
tól, jobban mint Haliéitól. Tehát véde-
kezzünk. Mi főutca;ak és pedig magunk, 
mert a magunk védelméről van szó, 
Aki a főutcán akar lakni és látni mint 

" öröknek a szekerek, röpülnek a 

fogatok, suhannak az autók azok ga-
valléros föllobbanással egy 10 koro-
nás aranyat adhatnak a por/elleni há-
borúnkban az élet tiszta, csengő örö-
meiért, egymásra hulló aranyaiért. 

* 

A Halley üstökösnek visitjét a 
föld előtt vagy a fold hátán a Csilla-
gászok jó előre bejelentették Halley 
látogatásához. A névjegyét, amelyen 
ákom - bákom számfejtések, hyerog-
liíek voltak, szét is küldte a föld ösz-
szes lakosainak. így esett meg, hogy 

' Szarvasra is került egy. Szarvas is 
J tesát szorongva várta a nagyszerű 

világeseményt, H; iky érkeztét, hisz 
! minden 75-ik esztendőben egyszer 

mutatja meg magát a világ előtt, 
aztán elvonul, elkotrodik sötéten és 
jön rá a feledés De mi történt, Hal-
ley ur szélhámoskodott, becsapta a 
világot és képesfelit erre se fordította. 
És nézze meg az ember egész Szarvas 
miatta, hogy felháborodott, pedig Hal-

ley nek Szarvas olyas „altér egója," 
amely körülbelül • minden 75-ik esz-
tendőben tudna csendes létezéséről 
életjelt adni, de még ilyen időközben 
sem ad életjelt magáról, hisz szegény 
nem is tudja, hogy él, mozog vagy 
egy helyben tesped. 

Tk 
Ué£i törekvése a magyar gazdakö-

zön^égnek a lü /^dereform, melynek 
mcsvalíVitása azonban mindeddig nem: 
s ike rü l t IMhmI van szükség a tőzsde 
reformjára, azt röviden az, a lábbiakban 
numyaniz /uk íiipíí, a választanok alkal-
mából. mikor önnek a gazdatársadahni 
követelménynek érvényt kell szerezni . 

A gabona tőzsde n»m más, min t 
egy s^erve'/etl g a b o n a p h e z , ahol te rmé-
nyeket adnak és vesznek. Minden 
piarcnak az a természetes szabálya* 
hogy a kinálalh z fiz kereslethez képes t 

T A R C A . 

Irta: Kóbor Tamás. 
l>ezenibor közepe táj un volt. 
Szidi a varrodába sietett. A Kossuth-

uteza sMi'kán egy önkéntes mosolyodva sza* 
1 Utalt é* elébe tartotta kezét: 

— Jóimpot, Szidi ke. Nom ismer meg ? 
Szidi meroon és ellenségesen nézett a 

vékonyka gyermekarezt a, aztén nyájas meg-
lepute-ísel kiáltotta * 

— Friezi, hát ma.ua már katona? 
A fiatal ember megpödörte kicsike 

szöszkü bajuszát. 
— Hát maga sem maradt kis gyetek, 

én is megnőttem valahogy De milyen szép, 
milyon nwy Itlny lett macából, hu olyan 

OKsiai 

sokat nem gondoltam volna madara, nern is 
ismertem volna m<ig 

—• [Ját sok ni g< -ml olt reám? 
A íiauii ember eípirit t. 
— Mi tii rés-tagad ás, Szidi kisnssznny, 

még verseket is faragtam rak, Mikor mi még 
együtt játszottunk az udvaron! S IHött az 
üzletünkbe és én mandulát loptam magónak. 

| A boltbhn hízelgőit nekem, ele az udvaron j 
| maga volt az orősebb és parancsolgatott j 

velem és lenézett, mert olyan nyápiez, gyáva J 
gyerek voltam. Hat ezzel kezdődött. Mikor ' 
aztán nagy leány lett. belőle és varrodába ; 
ment, én még mindig a largonczák között 
ugrándoztam és ngy szégyellem magamat, 

! hogy> még mindig gyerek vagyok és maga 
' rám sem nézett többe, annyira elkomolyo-

dott. Aztán elhurczolkodtunk ós cn még 
mindig gyerek maradtam, mert iskolába jár-

tam s rnifíf macából uri kisasszony telt, én 
mindig az iskolába jártam és gyerek marad-
tam. Aztán verstant és költészetet tanultam 
és elhatároztam, hogy költő leszek és maga. 
oivasni fogju nevemet és látja a dicsősége-
met és nem fog többé lenézni. 

Szidi á lmélkodva hallgatta. 
— Verstant tanult V — kérdé elgon-

dolkodva. 
— De most kijártam az Iskolát, most 

már nem vagyok gyerek, hanem katona. 
Lássa Szidi, olyan furcsa Örömem van, hogy 
most az oldala mellett ¿és^'étv vagyok 
a nagyobb és eröseW. m» & 
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alakulnak ki az arak, Ha valamely árud-
ból Kevesebb jött piaczra, mint a meny-
nyi a szükséglet feclezesére elég, annak 
az ára felmegy ; és ugyanez áll meg-
fordítva is. Ez a természetes szabály 
azonban a tőzsdén nem érvényesül. 
Nem érvényesül pedig különösen azért, 
mert szokásban van, hogy a tőzsdén 
olyan terményt is adnak és vesznek, 
még pedig nagy mennyiségben, amely 
csak papiroson van meg. Az ilyen ela-
dásnak vagy vásárlásnak egyedüli célja 
a nyerészkedés. 

Többféle fogása van a tőzsdei 
nyerészkedésnek, de ennek legáltaláno-
sabb és legkárosabb módja az, hogy a 
tőzsdei játékos nagyobb mennyiségű 
terményt vásárol vagy ad el bizonyos 
határidőre, noha az illető eladónak egy 
liternyi búzája vagy tengerije sincs s a 
vevőnek se az a célja, hogy a búzát 
vagy tengerit átvegye, Az ilyen speku-
lánsok nem valóságos terményt adnak 
és vesznek, hanem a szállítás napján 
előálló árkülömbözetet fizetik meg egy-
másnak. Nagyon természetes, a játékos 
minden eszközzel igyekszik a termény-
árak alakulását ugy irányítani, hogy a 
játék végén ö maradjon a nyertes. 
Ezért aztán a tőzsdei gabonaárak ren-
desen nem aszerint alakulnak, hogy 
jól vagy rosszul sikerült a világ Iermése, 
hanem igen gyakran aszerint hogy me-
lyik spekuláló fél dolgozott erősebb 
eszközökkel és több ügyességgel. 

A terménynek eladását vagy vásár-
lását anélkül a szándék nélkül, hogy a ter-
ményt csakugyan szállítsák vagy átvegyék, 
fedezetlen határidő üzletnek nevezik. 

— Még mindig ott laknak? 
Szidi lehajtotta a fejét. 
— Még mindig, — szólt szomorúan. 

Pedig az első impulzusa az volt, hogy egy 
nagyot füllentsen és ö is kérkedjék a jó 
módjukkal. De akaratlanul is megmondta az 
igazat. 

A fiatal ember elhallgatott. A lány sze-
génységére gondolt és érezte, hogy ez meny-
nyire röstelkedik miatta. Pedig olyan taka-
ros, szinte előkelő ; Szidinek uj télikabátja 
volt, prémes gallérral és a kalapja is olyan 
hetyke volt a merev pántíikacsokrával, meg 
a kifeszített galambszárnyakkai. Aprókat lé-
pegetett* mert a czipője tavalyi volt, szélesre 
taposva és az egyikről két gomb hiányzott. 
Az utcza sáros volt, de szoknyáját nem 
emelgette, mert alsószoknyának a két év 
előtti kimenő alját viselte^ nem akarta elárulni. 

Egy darabig szótlanul mentek egymás 
mellett, a fiatal önkéntes bizonytalannak 
«rezte magát és felénken kérdezte: 

— Szidi kisasszony, ha talán terhére 
vagyok, bocsássa meg merészségemet, akkor 
csak tessék szólni. 

~ Ügy! — szólt Szidi, el nem palás-
olhato keserű séggel; ő meg azt gondolta, 

SZARVAS BS VIDÉKE , 

A fedezetlen határidöüzlet végtelen 
sok kárt okoz nemcsak a gazdaközön-
ségnek, hanem a szolid kereskedelem-
nek is, mert teljesen bizonytalanná 
teszi az áralakulást és megzavarja az 
élet természetes törvényeit. Emellett a 
könnyű nyerészkedés reménye és a 
játékszenvedély igen gyakran elcsábítja 
a tőzsdei fogásokat nem ísmeiö avatat-
lan elemeket is, ezek a tőzsdén vagyo-
nokat veszítenek el. Számtalan gazda 
tönkrement már a fedezetlen határidő-
üzlet játék miatt. Teteims összeget 
vesztettek a gabonatőzsdén 1907-ben 
az elcsábított hódmezővásárhelyi kis-
gazdák. 190b-ban pedig a makói gazdák. 

Ez a játék tehát káros és erkölcs-
telen, mert a hiszékeny és járatlan 
nagytömeget kizsákmányolja, a könnyű 
vagyonszerzés vágyának felkeltésével 
megmételyezi a közfelfogást és lany-
h'itja a munkakedvet. De közveszélyes 
is, mert a játék nemcsak a jálékoso-
kat érinti, de károsan befolyásolja a 
termelők és fogyasztók millióit is. Vé-
gül pedig a natáridöüzleti játékok se-
gítségével a spekulánsok tapasztalat 
szerint a legszigorúbb vámvédelem ha-
tását is meg tudják hiúsítani. 

Ezért hát a termelő gazdák a fe-
dezetlen határidőüzlet ellen hadat visel-
tek úgyszólván az egősz fold kereksé-
gén és a nagy európai államok tőzsdéin 
sikerült is ezt a káros játékot törvé-
nyesen betiltani. Legutóbb Ausztriaban 
szünteték be ezt a káros lőzsdei játé-
kot, ugy hogy ma már olt sem lehet 
a gabonafélékben és őrleményekben 
különbözeti üzletet kötni. 

hogy Friczi megtudván az ő szegénységét, 
most röstel vele végigjárni a népes utczán 
és azért keres kifogást — mehet, ha azt 
hiszi, hogy kompromittálom. 

— De kisasszony, hogy gondolhat ilyet V 1 

On, engem ? Lássa, Szidi kisasszony, én 
sohase voltam valami duhaj legény, most se 
vagyok az és már sokszor láttam önt és 
nem mertem megszólttani^ pedig akárhány-
szor lestem rá, de amikor megláttam, annyira 
dobogott a szivem és féltem, hogy vissza 
fog utasítani, hogy mindig elpárologtam. És 
ma sem tudom, hogyan történt és magam 
is csodálkozom a bátorságomon és nem 
értem eddigi gyávaságomat — hiszen mi nem 
vagyunk idegenek . . . mi, azaz hogy én 
olyan . . . jaj, Szidi kisasszony, annyi mon-
danivalóm van és olyan boldog vagyok, hogy 
az oldala mellett járhatok. 

Szidi félig leeresztette szeme pilláját, 
ügy hallgatta a szegény fiu zavart, bugy-
borékoló vallomását. Érezte, mint száll arczába 
a vér és a lehelete olyan forró volt, högy 
félig kinyílt a szája. Ah, ezt a beszédet elő-
ször hallotta) de rögtön megértette. Más, 
mint a léha széptevés, más, mint a Pataky 
esetlen elvhü komolysága, ez a tavasz volt 
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Magyarországon már az 1896. évi 
országos gazdakongresszus követelte a 
fedezetlen határidő üzlet eltiltását Azóta 
is minduntalan megismétlik ezt a kö-
vetelést és nemcsak a gazdák, ele az 
iparos és szolid kereskedői körök is 
olyan törvény alkotását követelik, mely 
a tőzsde működései szilárdabb alapokra 
fekteti én megfelelő befolyást biztosit 
az üzlet ellenőrzésére és vitelére nézve, 
továbbá a tőzsdei jogszolgáltatásban a 
termelő osztályoknak is. A kereskedők 
is többször nyilatkoztak már a fedezet-
len határidöüzlet ellen, igy 1908-ban a 
Nagykanizsán tartott országrészi érte-
kezleten arra kérték a kormányt, hogy 
a szerencsejátékkal azonos tőzsdei ha-
táridőüzletek beszüntetéséről törvénye-
sen intézkedjék. 

A társadalmi mozgalmak által os-
torozott kormány több izb«-¿n igérelett 
telt a kérdés szabályozásara, azonban 
mindig megmaradt a tanulmányozásnál 
és mig körülöttünk úgyszólván az egész 
világon orvosolták már a tőzsdei élet 
kinövéseit, addig náhi-'k még ma is 
szabadon pusziit és rombol a nyeresz-
kedés láza. Mo-t végül az Ausztriával 
kötött gazdasagi kiegyezésben a We-
kerle-kormSny kötelez!e magát a tőzs-
de törvényes szabályozására, de sem 
kedve sem alkalma nem volt e kötelezett-
ségének beváltására. Az uj kormány pedig 
még nem nyilaLkozoü erről a kérdésről. 
Meg kell mozgatnunk tehát minden követ, 
hogy az illetékes köröknek ellentállását 
végre is megtörhessük és a tőzsdét meg-
tisztítván a nyerészkedő elemektől, 
átadhassuk közhasznú hivatásának. 

és a rendszertelen össze vissza beszéd a 
rügyek pattanása és ugy erezte, hogy az ö 
lelkében is egymásután nyílnak a rózsák. 

— Szerelem, igazi — gondolta és olyan 
könnyű és világos lett a lelke. Mondhatiati 
hálával nézett a fiatal emberre, tágan, sza-
badon, amitől ez elpirult és lesütötte a sze-
mét. Piruló fiatal ember I Azt hitte, megreped 
a szive, ott az uteza közepén szerette volna 
megcsókolni. 

Egy szót se szólták ezután, de értették 
egymást, Az emberáradat elhömpölygött mel-
lettük és egymás mellett csak mentek, csak 
mentek, félálomban, félig üdvözültem* A ka-
pában megálltak, az önkéntes elkapta a ke-
zét és a melléhez szorította. 

— Édes, — súgta forrón és csodálkozó 
szemmel nézett Szidire, aki magába mosoly-
gott, — ezután mindennap látom, mindennap 
látom, mindennap megvárom. 

— Isten vele, Friczi, — szólt Szidi és 
viszonozta a fiatalember keze szorítását. 

— Isten vele, — hangzott annak a 
remegő válasza, aztán feszesen szalutált és 
elrohant. Szidi egy pillanatig utána nézett 
aztán elkezdett szaladni és fölrohant a lépcsőn. 
Nem a sietség miatt hanem jól esett szaladni,. * 
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JüStb óyúSa Szan/aSoi) 
D A N I PÁRTJÁNAK DIADALMAS FÖLVONULÁSA. 
Beszélgetés JúStbta l :: A baoke t t = = 

Soha Szarvas városának függetlenségi érzelmű polgársága, amelynek öröksége ap iröl-fiura a hamisitha-
talián, ösi függetlenségi elvek vallása, oly impozáns, oly nagyszerű mértékben nem mutatta meg a párt elveihez 
rendíthetetlen ragaszkodását, mint piros Pünkösd ró7Séktól illatos, mámoros napján, mikor hulló napfény, pazar 
virágesöben üdvözölte e város területén a függetlenségi eszmék lánglelkü hirdetőjét, Justh Gyulát. 

Örökké emlékezetes lesz,ez a fogadtatás, mert dokumentuma marad mindvégig annak, hogy Szarvas 
város megdönthetetlen sziklavára a függ. eszméknek, hogy hiu fegyverkezés, fakardok csillogtatása és papiriöve-
gek siUögetése : itt minden a 48-as párt ellen irányuló támadási szándék. 

Es nyilvánvalóvá tette azt, hogy Szarvas város az országban az a hely, ahol egy párthoz való csatlako-
zás motorikus lénypzöje: nem a pénz varázsa, a vesztegetés, de a meggyőződés. 

A szarvasi 4H-as fü^gellenséRi párt pünkösd vasárnapjára hirdette meg több évtizeden keresztül volt 
krpviselöjenek, Kaviár Dánielnek, a város nagynevű szülöttjének, az országos függetlenségi és 4y-as párt alelnöké-
nek, mint párt hivatalos jelöltje progrannnbi»ázédének megtartását. 

A prognirmnbeszéd elmondását Havi ár Dániel hirtelen történt megbetegedése következtében kénytelen 
volt elhalasztani, de a szarvasi függetlenségi párt ez alkalommal oly tüntető, hatalmas, kolosszális gyűlési; tartott, 
hogy a Kos<uth-tér soha annyi választópolgártól, ember-tábortól nem feketélett. 

A gyűlésen megjelent a 44-as függetlenségi párt elnöke, első vezére, Jubth Gyula is, nemkülönben dr. 
Nagy Sándor, Justh egyik legmeghittebb barátja, a nagylaki kerület több czikluson át volt képviselője, városunk 
fényes tehetségű fia, akik fogadására Mezőtúrra «yy nagyobb küldöttség rándult át dr. Haviár Gyula kir. köz-
jegyző vezetésével. 

A politikai vendégekkel — akiknek érkezte már jóval előbb hirdetve lett és forró érdeklődést keltett — 
a mezőtúri vonal fél 2 órakor robogott be a szarvasi állomásra. 5 — 6 ezerre tehető tömeg várta a legnagyohb-
foku érdeklődéssel a vendégeket a pályaudvaron ós peresekig tüntetett Justh mellett, amikor a perronon megjelent. 
Ott volt a város polgárságának szine-java. Százötven fehérruhás leány állott sorfalat. Nagyhatású beszédben üdvö-
zölte Justh Gyulát R e n k e Gyula ny. főgimnáziumi igazgató. Justh megköszönte a remek fogadtatást, majd 
virággal telehintett és földisziteU disz-hintóba szállt. A menet élén 100 tagú bandérium haladt zászlókkal, majd a 
zenekar, továbbá a 150 fehérruhás leány és végül a művészi pompával fölvirágozolt kocsik végtelen sora. Igen- -
sokan jöttek el a függetlenségi eszmékhez mindig hűen ragaszkodó gazdák közül, kik egész szekér-táborral csat-
lakoztak a menethez. Amerre a menet elhaladt, mindeníut tomboló, lelkes éljenzés hangzott. Justh Gyulát és 
Haviár Danit éljenezték. 

A Kossuth-téren állapodott meg a menet, ahol mintegy 10—12.000 főnyi közönség részvételével tartot-
ták meg a nagy függetlenségi gyűlést. 

A gyűlés lefolyása a következő volt : 
K o v á c s János bíró szép beszéddel nyitoiia meg a gyűlést és a legmélyebb sajnálattal közölte, hogy Haviár Dánlel, 

a szarvasi kerülőt általános népszerűségnek örvendő jelöltje, hirtelen közbejött betegsége miatt a gyűlésen nem jelenhetik meg,, 
programmbeszédét tehát más alkalommal forrja elmondani, Lelkes szavakkal üdvözölte Justh Gyulát, akinek hazafias, nagy munkáját 
a legnagyobb csodálattal szemléli az egész ország. 

J ti s t h Gyula csak a perczekig tartó éljenzés csillapultával kezdhette meg beszéeét, amelyet igy vezetett be : 
„Örömmel jöttem ide. Nem ma vagyok itt először, de ilyen lelkes hangulatot a nép minden rétegében ínég sohasem-

tapasztaltam, mint a mai napon. Az önök nagy lelkesedését látva, egy pillanatra sincs kétségem aziránt, hogy ebben a kerületben 
is a függetlenségi és 48-as párt lobogóját fogják diadalra vinni és győzni fog a kerületben az öuök érdemes volt képviselőjük és* 
mostani jelöltje: H a v i á r Dániel." (Hosszantartó, zajos éljenzés,) 

Feszült figyelem közben folytatta ezután beszédét és több fontos politikai nyilatkozatot tett, amelyeket a napi sajtó 
regisztrált is, kimerítően ismertette a gazdasági függetlenség és az általános, egyenlő és titkos szavazati jog kérdését és élénken* 
foglalkozott azoklkal az eszközökkel, amelyekkel a kormány a maga számára többséget szerezni próbál A nagyarányú beszédet & 
következő szavakkal fejezte be: 

„Szarvas város ezrekre menő polgárságának pedig lelkes tüntetése a függetlenségi élvek mellett, meggyőzött arról, hogy 
a mai közdelem döntő fontosságától át vannak hatva és nincs kétségem aziránt, hogy ebben a kerületben is a függetlenségi párt 
zászlaja kerül ki győzelmesen a választásokból." (Perczekig tartó és megujuló lelkes éljenzés és taps.) 

Justh Gyula szavai mély hatást gyakorollak a haligatóságra, amely a beszéd közben is többször adott kifejezést tetszésének. 
N a g y Sándor dr., városunk szülötte* volt képviselő beszélt ezután óriási hatással. A szónoki képességek, az előadás 

tökéletessége, a beszédnek bámulatos egyszerűséggel fölépített szerkezeté, a mély politikai tudás és a közgazdasági ismereteknek 
gazdagsága, emellett a beszédnek vugyogó ötletei és szellemessége oly tökéletes egészet alkottak, hogy nemcsak a függetlenségi és 
48-as párt híveit ragadta el, de az egész, mintegy lü ezer emberre tehető hallgatóságot, amelyben voltak jelen munkapártiak is 
Pillanatokig zugolt a totszészaj dr. Nagy Sándor beszéde közben és elemi erővel tört ki a befejezéskör. Nagy Sándor cír* a jelen-
volt ezrek és ezrek lelkében kitörülhetetlen hatást váltott ki, 

A gyűlés B on k a Gylila ny. főgimnáziumi igazgató, a szarvasi függetlenségi és 48-as párt elnökének ismert nagy 
szónoki készséggel elmondott nagyhatású buzdító szavaival ért véget. 

Justh Gyula a késő délutáni órákban távozott el Szarvasról tornyai birtokára, 

H A V I Á R 



Beszélgeted J ú s t b t a l . 
Amikor Justli Gyula távozni készült 

Szarvasról, munkatársunk az itt szer-
zett benyomásairól megintervjuolta né-
hány sző erejéig, A következő szavak-
kal fordult felé : 

— Kegyelmes Uram, mcMtóztatott-e 
tudni, hogy Szarvasra jövet bámulatra-
méltó, fáradhatatlan apostoli a íj a hova 
vezette ? 

Juslh lelkesültséggel^ szinte kinyi-
latkoztató erővel ezt felelte: 

— Tudtam 1 . . . Gyönyörű, lelkes 
vidékre, Magyarország szivébe ... . Hisz 
b éké smegy ei vag yok, tö bbszö r j ár tara 
Szarvason is, amely geografiailag orszá-
gunk közepe. De ha erről nem is lett 
volna tudomásom (és itt fokozottabb 
erővel, extazissal mondotta a szavakat), 
akkor is megéreznem kellett volna, 
látva a hazafias érzés megnyilvánulá-
sának azt a legmagasabb fokát, amely-
lyel ilt találkoztam, hogy oly földön 
vagyok, ahol az ország szive-vére forr, 
pezseg, 

— És mi a kegyelmes Uram 
impressziója e népről ? 

— Csodálatos, józan emberek, 
becsületesek, akiknek arczáröl leolvas-
tam, hogy igaz hazafiúi érzés, kapocs 
fűz i politikai pártunkhoz, akik mintha 
egy tö I - egy; g p oli ti kai, erkö I esi ros tán 
mentek volna keresztül és akik épen 
szért hozzáférhetetlenek. Ezeket nem 
íéltem a járványszerü megvesztegetéstől, 

— Ilyen nép közt biztosra veszi 
kegyelmes Uram a 48-as párt jelölt-
jének győzelmét? 

— Föltétlen ! Itt győznünk kell 1 
Különösen, ha arra gondolok, hogy 
egyik leghivebb barátom, pártunk 
'egyik kimagasló vezére, Haviár Dani, 
e város jelöltje, akinél egész politikai 
pályámon intaktabb jellemet nem is-
merek 1 Neki és vele nekünk itt győz-
nünk keíl 1 

Az érdekes és Szarvas város né-
pére fölötte jellemző rövid beszélgetés 
«ezzel végét is ért, mikor a fogat már 
készen várta a vezért, hogy tornyai 
Jbirtökára vigye. 

A b a o k e t t . 
Esté a Központ vendéglőben a 

pár t rögtönzött bankettet tartott, a 
melyen 600 választó polgár volt jelen. 
A bankett dacára rögtönzött voltának 

"' fényesen sikerült és egész estén a 
leglelkesebb, á legizzóbb hangulat 
.uralkodott 

Az első felköszöntőt B e n k a 
•Gyula mondotta* lelkesítő szavait vi-
haros, percekig tartó éljenzés és taps 
Jkövette, 

SZARVAS ftS VIDÉKE 

Utána dr. N a g y Sándor emel-
kedett szólásra, aki leírhatatlan párat-

i 

la í lelkesedés közben beszélt 
mindénkor lebilincselve a hatalmas 
hallgatóságot, be^zédében őItette volt 
igazgaló-tanárját, a 48-as eszmék tör-
hetetlen, kitűnő barczopftt Benka Gyu-
lát, éltette Kovách Jánost, a város 
bíráját, akihez sok hasonló lelkes és 
bölcs állam fentartó polgárt, kívánt a 
hazának. Majd remek, jellemző erővel 
beszélt Szarvas v.>ros képviselöjelőtt-
jéről Haviár Daniról, mint önzetlen, 
ragyogó mullu politikusról, akinél iga-
zabb függetlenségi politikust nem ajanl-
hatna. 

Szép és szellemes beszédeket 
mondottak még dr. Szlovák Pál 
igazgató, dr. Haviár Gyula kir, köz-
jegyző, dr. Dancs Szilárd, dr. Glasner 
Adolf ügyvédek. Mindannyi Haviár 
Danihoz, mint a függetlenség igaz 
harcosához való csatlakozásra liivta 
fel a választókat. 

Majd Benka Gyula kitartásra 
buzdító, rövid, beszéde fejezte be a 
bankettet . 

h í r e k . 
— Lelkészi értekezlet. A bé-

kési evaug. egyházmegye lelkészei május 
l á - á n értekezletre gyűltek Orosházára, 
hol tobb fontos tá rgy lett megvitatva, 
nevezetesen a gyermek isteni tisztelet 
ta r tása , valamint a kerület i elnökség-
nek utasí tása a lelkészek politikai sze-
replését illetőleg. Értekezlet, után köz-
ebéd volt, zárt körben. 

— 'ELalÚlozilS> Kiss Lajos tanár 
a mult hét végén hosszas betegség után 
Szarvason elhunyt. A szívbaj és a tüdő-
vész ölte meg. A szarvasi főgimnázium 
egyik elsőrangú tornásza volt, igy aztán 
kedve és tehetsége a tornatanári pá-
lyára vezérelte és ehhez szükséges ok-
levelet sikerült is megszereznie. De mi-
kor kezében volt már a diploma, épen 
a tul-gimnasztika következtében kapott 
szívbajt, amihez járult a katonai éve 
alatt föllépő, romboló tüdövész. A két 
gyilkos ellenség aztán egy évi küzde-
lem után legyűrte öt az edzett fiút, aki 
erővel, ügyességgel mindig csak győzött 
Magára maradt, szegény özv. édes 
anyja siratja benne egyetlen támaszát. 
Nyugodjék békében. 

— Grót Tisza István Szarva-
son. A szarvasi munkapártnak 1 hó 
24-én d, u, 3 órakor a Lustig-kertben 
tartandó gyűlésére gr* Tisza István is 

_ _ _ _ _ 1910. rnnjus 22' 

álfán dul Szeii lesről a u tomobi Ion. A 
gyűlésre a párthívek a helyszínén: 
adandó belépő-jegy mellett nyernek 
bebocsáttatást, 

— Bljegyzés. Darvas Irénkét 
Ó-Becséről eljegyezte Klein Mór hely-
beli kereskedő. 

— Lopás F. hó 7 és 8-ika közti 
éjjel Ridpgh János ianiió lakásán tolvaj 
járt, Asztaltí-riiőlce»j kézimunkához való 
anyagot lopott el 40-50 kor. értékben, 
Zundrán Judit 13 éves fiatal !á"v S'.e-
mélyeiben kinyomozták a tettest, kinél 
az el lopót ho'uiikat is uiegla'á iák 

— Halalozós. Füiopp József 
kondorod 11-ocl j e ^ y ő kis fia Gyuri 
máj. 19-én est«- elhalálozott. A mult 
hóban hunyt el kis leánykája Irma s 
most a legkisebb követi őt a halál utján. 

— Felülfizetés. A szarvasi ág. 
h. év. tanróképző ifj. Önképzőkörnek 
f. 11ó 4.-én tartott hangversenyén a 
következők fizet'ek felül: Dr Haviár 
Gyula J 0 kor,, Haviár Dani 5 kor. 
Perczel János 4 kor., Nikelszky Zoltán, 
Dr. Fuclis Bea, Rapp N., Feízer J<>z*ef 
3 — 3 kor., Özw Ponyiczky Gyí r^vné, 
Ridegh János, Míiiler Károly 2 - 2 kor. 
D&nkó Soma 160 Por,. Patz Jenő 
Schreiber Lipót, Jeszenszky Frigyes 1 —l 
kor. E felül f izet ésekén az 'fj. Önkép-
zőkör ez utón is hálás köszönetet mond. 

— Lop'is a fiókból, Korogyi 
Pál a nagys/énási lakosság és rendőr-
ség- előtt nai/yon is ismeretes és nem tr 
mondhatni, Imgy a jó oidabüó. O kel-
nie ugyanis nagyon szeret, a tilosban 
kaparászni. Ez év január 26 án például 
behatolt Chovati György lakájába és 
egy nyitott fiókból 23U koronát ellopott. 
A dolog azonban csakhamar kiderült 
és Korogyi a törvényszék elé került, 
mely lopás vétsége miatt három hónapi 
fogházra itélte a teljes beismerésben 
lévő vádlottat. Az ítélet jogerős. 

— A varmegyei földadó 
bizottság Ül és e. B ék és yárm egy e 
kataszteri bizottsága szerdán délelőtt a 
vármegyeházán gróf Wenckheim Dénes 
elnöklete alatt ülést tartott, melyen je-

» 

len voltak: Beliczey Géza, K. Schrif-
fert József, Winter Adám, Mester Gá-
bor, Bulla Sándor, Zlinszky István, 
H. Kiss Ferencz, K. Horváth János, 
Léderer Rudolf és Áchim L, András 
bizottsági tagok. A bizottság Bélicey 
G*éza elnökleté alatt egy K. Scbriffer* 
Józsefből és Bulla Sándorból ál ló hár-
mas bizottságot küldött ki, amely bi-
zottság mindenütt még fog jelenni, a 
hol panasz van, helyszíni szemlét tart 
és eljárásáról jelentést fog tehni a 
nagybuostságn ak, 
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— iá MfigántisztviselőH 
Országos Ny iigdij egyesülete 
folyó hó 28-én cl. e, 10 órakor a 
székes főváros uj városházának köz-
gyilléstennében tartja meg ez évi ren-
des közgyűlését. Ifizen közgyűlésnek az 
1909. esztendőben vagyis az egyesület 
működésének tizenhatodik évében elért 
eredmények fognak előterjeszteni^ a 
mi lyekböl kiemeljük a következőket: 
Az egyesület vagyona az 1909. év 
végén ca 61 és fél millió, amelyből 4 
és fél millió övadékképes zálogleve-
lekben és kötvényekben, a többi pedig 
elsőrendű ingatlanokban van el helyezve. 
Az évi bevétel megközelíti az egy 
milliót Az évi jelentéshez fűzött 1910. 
évi időszaki beszámolóban kimutatott 
taglétszám és adománygyarapodásból 
is látjuk, hogy az egyesület a fejlődés 
utján halad tovább. 

9— 

A migrén legtöbbször csak a 
lassú emésztésből ered. A természetadta 
Werencz József ~kesertiviz a gyomor 
működését kitűnően felfrissíti. Kíméle-
tes hatása miatt érzékeny idegzetű em-
berek, különösen nők, előszeretettel 
használják. Igyunk időközönkiiit éhgyo-
morra tél pohár valódi„Ferencz József" ke-
serű v 

V, 

Szarvas község központi választ márkától, 

Ezennel közhírré tétetik, hogy Ő csá-
szári és Apostoli Királyi Felsége által az 
1910—1915. évre legkegyelmesebben össze-
hívott országgyűlésre küldendő képvisel Ő 
megvál a^ztása céljából Sza rvas község 
központi' választmánya a választás nap-
jául folyó évi -junius lio 9 -ikét tüzle ki, 
mely napon a választás a községházán 
reggeli 8 órakor veszi kezdetéi. 

Tekintettel ,a választók számára, két 
szavazatszedö küldöttség a lakittátott, me-
lyek egyike a tanácstérén ben, másika az 
adóügyi jegyzői irodában működik. Az első 
élőtt szavaznak azon választók, kik a város 
I. és II kerületében. (1—-977, régi házszám) 
vannak felvéve, a második; előtt azok akik 
a 111. és IV-ik kerületben (978—1830, régi 
házszámig) vannak felvéve. 

A választások vezetésére: Elnökül: ár. 
Reismati Adolfot. 

Helyette^ elnökül; Dr. D^nes Szilárdot. 
1.1-ik szavazatszedö küldöttségi elnökül: 

dr. Glásner Adolfot. Helyettes küldőttségi 
elnökül: Dr. Nagy Bélát. 

Egyik szavazatszedö küldottségi jegy-
zőül ; Kol'ár Lajost. 

Másik szavazatszedő küldottségi jegy-
zőül: Krsnyák AJihályt, 

Helyettes jegyzűkül; Biki Nagy Imrét 
és Dr. Derezy Feronczet választotta meg a 

intézkedések megtételéről a választási elnök 
vagy ennek helyettese fog gondoskodni. 

Szarvas község központi választmányá-
nak 1910, május hó 14-én tartott üléséből, 
dr. Dane^Szilárd a k Kovács J>ínos s.k, 

v. jegyző. kpv, elnök, 

214—9x0, h. ü. szám. 

Szarvai aagyközség elöljáróságából. 

T 

A községi elöljáróság ezennel közhírré 
teszi, hogy néhai Petróczy Károly tulajdo-
nát képező zongora a folyó évi május hó 
24-én délelőtt 9 órakor a községháza udva-
rán nyilvános árverésen elaclatik, amihez a 
venni szándékozok ezúton is meghivatnak. 

20-án. arvason, JLylO, evi május 
Az elöljáróság nevében : 

Jeszenszky Frigyes s. k. Kovács János s. k, 
jegyző. bíróé 

— Mindeiinemü órák ék- központi választmány. 
szerek, hörn érők és szemüvegek dusvá- Közhirré tetetik, hogy az 1874. 
hisztékban o!csó árak mellett beszerez- ! XXXIIL t-n. 5 §-ában foglalt rendelkezés 
belök özv. Leszi eh Kálmán né órás , | szerint: 
és ékszerész üzletében, Szarvason a iö~ A választásnál szavazati joggal csak 
gimnázium knzelében njf* szintén óra a%ok b i r n a k í k i k M ü r > z á™ v ü | ( h i képviselő-
és ékszer javítások pontosan és lelki- v á l a s 5 u 6 k l f l l 0 - é v r e érVényes állandó név-

Így teljesen uj üzleti : 

es egy 

szabadkézből 

a kiadóban. — 

ismeretesen eszkrtzö telnek. 
— Természetes jég* A jdg-

äg GtíuKis reg& 

'eny 
jegyzékében benfogláMatnak. 

A szavazás nyilvánosán, élőszóval tör-
íogyasztó közönségnek tudomására ad- ! ténik, a választóknak a választásnál >emmi 
ja a Grünwald-cég , hogy üzlethelyiség | nemű fegyverrel, vagy bottál megjelenni 

ó l o n k é n t 5 —7 ! nem szabad 
A választót a szavazásnál irányadó|ag 

útba igazítani vagy rábeszélni nem szabad. 
I Kérdést a választóhoz csak a szavazat 

szedő küldöttségi elnök intézhet, 
A szavazó helyiségekben csak a sza-

vazatszedö küldöttség tagjai, a bizalmi fér-
fiak, jelöltek bizalmi férfiai áltat kijelölendő 
azonossági tantik, a közigazgatási tisztvise-
lők, a jegyző mellé rendelt írnokok a köz-
ségi elöljáróság kiküldött tagjai a jelöltek 
bizalmi férfiai által elnök beleogyezésével 
megjelölt közvetítő bizalmi férfiak, végre á 
szavazásra beszólított választók lehetnek 

óráig kapható . 

— 4 Szépség. Minden hölgynek 
egföbh vágya, h o g y szép legyen j 
s hogy ezen célját elérhesse, mindenféle 
dolgokkal kenegeti arcát, a legtöbb 
esetben saját kárára teszi ezt, mert 
nemcsak, hopy szép nem lesz, hanem 
sok esetben j Hí ikre teszi arcbőrét ugy, 
hogy igen hosszú idö kell ahhoz, 
míg ismét helyrehozza. Köztudomásu, 
hogy biztos és ártalmatlan szer az arc 
szépítésére és a szépség megőrzésére a 
Föltles-féle Margit crénie. Ez a világ 
hirü szépitőszer már 4—5 napi hasz-
nálat után teljesen átalakitiá az arc 
bőrét, eltünteti, a Saeplöket, Májfol-
tokat, kiütésekét, bőratkát miteszert, 
az arc ideális szép, üde és ifjú lesz. 
Ára: kis tégely 1 korona, nagy tégely 
2 korona minden,gyógytárban és dro-
gériában t postán küldi . Gutóri Földes 
Kelemen gyógyszerész, Arad. 

A Belicz- y-uton a Dérezy féle ház, 
mely áll í> p?;oba, fürdós/oba és mel-
lékhelyiségekből, haszonbérbe kiadó. 
Értekezhetni Miron Lajossal, 1—2 

A szavazó személyazonosságát az elöl-
járóság két kiküldött tagja és a jelöltek bi-
zalmi férfiai, valamint a jelöltek bizalmi fér-
fiai által kijelölendő azonossági 'tanuk el-
lenőrizni kötelesek. 

Az elöljáróság köteles ézen hirdet-
ményt legalább három nappal a választás 
előtt szokásos módon közhírré tenni, a sza^ 
vaző helyiségek előtt és a község több 
helyén kifüggeszteni, 

A választás rendjére vonatkozó egyéb 

Nagyban eladási árak 

mellett árusitok kát-

rány t , kátráQV papi r t , á s z -

fáltfcdél (en>«zt9 karbol i -
M i Q ú t koc&i k e o ő c s ö t , 

gspz i i r t , g é p ö l a j a t 25 
százalék árengedménnyeU 

A csépléshez kÖSztOtt 
olcsó áron száltitok bármi-

mennyiségbem 

5 
BÜK ADOLF 

Szarvason. • 

i * 
4 
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O 

fHIes-Jé 

hogy arca tiszta, üde és bájos 
l e g y e n ! 

A Földes-féle Margit réme a fő-
rangú hölgyeknek is kedvenc szépítő 
szeré, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeálliiá-
sában. rejlik, a bor azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető. 

Mivel a Földes-féle Margit-Cré« 
m e t n tán ózzák és hamisítják, tessék ere-
deti vécljegy<?yel lezárt dobozt elfogadni, 
mert csak ílven készítményért vállal a 
készítő mindennemű felelősséget. 

A Földes-féle Margit-Créme ár-
talmatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény. 

A bőr mindennemű tisztátalanságát, 
széplöt, pattanást, mites? ert, máj-
foltot, ráncokat stb. gyorsan és 
biztosan eltávolít. Nemcsak az arc-
bőr, hanem a nyak, váll és kés fe-
hérítésére és szépítésére is legal-
kalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kicsi 1 
korona minden gyógytárban és drogériában, 

K eszi ti és postán küldi: 
Földes Kelemen gyógyszerész Arad. 

Kapható Szarvason : 5—7 
Miklós Pál, Bugyis Andor, és 

Csábrácly János gyógyszertárakban, 

Szarvas nagyközség elöljárósága, 
5175—ltflO. ikf. 

Pályázati hirdetmény. 
Szar\ as kö/ség elöljárósága a köz-

ség képviselőtestülete által a honvéd-
hadapród iskolánál létesített s a f. 
tanév végével megüresedő egy alapít-
ványi he?y betölti se iránt pályázatot 
hirdet. 

Feltételek ; 
1. A pályázó magyar állampol-

gársága : igazolandó Szarvas község 
elöljárósága által kiáUitoM; községi il-
letőségi bizonyitványnyaU 

2. A pályázó tí-sti alkalmassága 
a katonai neveié-re : igazolandó vala-
mely honvéd, \agy közös hadseregbeli 
tényleges állomán yb el i orvos álfa) 
szabályszerüen kiállítótt orvosi véle-
ménynye) ; a beolt ás pedig — a meny-
nyiben azt az orvosi vélemény nem 
igazolná — külön himlő oltási bizo-
nyityánnyal. 

3* A megkivánt előismereb-k : 
valamely középiskola (ginrnázium, 
reál iskola, polgári iskola) négy alsó 

osztályának legalább „elégséges" ered-
ménnyel tör tént elvégzése. 

Ezen előismeretek igazolandők az 
elmúlt iskolai óv végbi2onyi tvanyá va 1 
és a folyó iskolai év félévi iskolai éiv 
tesitöjével, továbbá 1 ( gal«bb „elégsé-
ges" e redménnye l letett felvételi vizs-
ga ál laL 

4. Kifogástalan erkölcsi magavise-
let : igazolandó erkö'csi bizonyitvány-
nyal, azonban csuk akkor, ha az is-
kolai bizonyíiv&nybnn a kifogás tnlan 
erkölcsi matiavi^eleire vonu (kozó ada t 
nem fogla'tatwék, vagy h a a belépés 
nem köz\ ellenül, valamely nyi lvános 
iskolából t ö n é n n é k . 

5. A betöltőit legkisebb és a tul 
nem ha ladot t legTnaga.snbb életkor, va-
gyis az elért 14-ik és a ml nem ha-
ladott 16-ik életév, nnie'y megál lapí tot t 

<ov a felvételi év szeptember 1-ére-
vonatkozik. 

Ezen életkor keresztlevélre1 , v a g y 
születési bizony ¡lyánnyal i n a l a n d ó . 

fl, Szarvas közs1 'g képviselőtestü-
lete állal 10 — 98. 1<gy, szám a la t t 
kiaclotr, b f ek f tbb hafosa^ilag is jóvá-
hagyatot t alapító oklevél 3 §-a szer in t 
az alapi tváiiy él vezetében kizárólag 
Szarvas községi illetőségű i f jak része-
sülhetnek. 

A kellőleg- felszerelt pályázati, 
kérvények Szar vas kÖ£s*»g képviselö-
testüleU'hez címezve 1910. évi julius 
hó 10-ik nap jának déle!ölti 11 ó rá já ig 
adandó be a kézség fő jegyzőjéhez. 

Kelt Szarvason, 1910. évi m á j u s 
29 en. 

Az eiőijárós'ig nevében : 
| Kollár Lajos. s. k Kordos János, s. kf '•ftmmyzö. biró' 

•u, 
170, 0 n ] . 8 

H á z e l a d á s . 1. ker. Gróf Antlrá-sy 
tt'Cza 155 számú ház 
örök árun elndO. Érte-
kezni a tulajdonosaiénál. 

— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
modern intézményt ajánlunk tisztelt olvasó-
ink szíves figyelmébe a Budapesten V11L 
Főherceg Sandor-utea 30-ik száma alatt fen-
nálló Magyar Otthon penzióban. Évek óta 
általánosan kedvelt, pompásan bevált családi 
szálló ez, ahol mérsékelt napi áron, (mind-
össze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen 
bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet 
jutni. Vidékiek, akik rövidebb-hosszabb időt 
kívánnak a fővárosban tölteni, szórakozás, 
vagy üzleti ügyek intézése végett, a Magyar 
Otthon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek GsOf ortos jelentkezőknek, 
utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak és 
más hivatásuaknak még kivételesebb kedvez-
mény jár ki. Iskolák vakációs, tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül-
hetetlen a Magyar Otthon ! 7—10 

Villamos világítás ! Tükrös szekrények 1 

pattanás, kiütés 
stb. a f iatalságnál mi mi-
két nemnél, külOnöscn 
a kifejlődés ídőkorában 
fordul elő s aziircz ru't 

kínízését okozzák. 
Falust nézetek szerint a javulás a tOhb&fírf vér-
tísztító leanedvek élvezése által várlutttf* amely 
azonban a reményeknél többet nem • Vert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér mvs/ !"»ieg-
séggerjesztő anyagokat alig tartalmazhat «uJdUr, 
míg itt egy valóságos betegségről van szó, mely-
nek kezelése természetesen az orvos ícíí/mmhü-
kíídése amúgy is szükséges. Tisztán koziuet-kai 
szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg-
levő zsiradék felesleget esténkint a zsirpoi usokon 
át eltávolítani Ezután egv mosakodás szüksége^ 

lehetőleg meleg vízben a 

Mer-féle szab. gyógyszappannal 
a használati utasítás szerint. Ma a bőr lehám-
jani kezd» akkor a szappan használatával egy 
ideig fel keli hagyni s csak Zuck°*k-szappan és Ztick<" i-krém használatával egvetemben alkal-
mazunk mindaddig* mlg a bőr sima lett» «mely 
Után a Zuckcr-féle szabad. gyógyszappan 
használatát ismételni kell. Üzen eljárá* betartása 
nagyszerű ered ménynyel jár : itesser. borz&ir, 
pattanás, ba»ua folt stb rövid időn belül eltűnik« 
a bőr Mma» tiszta, puha» gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Hopy a baj vissza ne jftjjcK a Ztickcr-fclc szabad. gyógy szappan* a Ziick«" >'• krém és a Zuck^^-szappán állandó használata 

igen ajánlatos. 
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

Ügyelni: 
Zückcr szabad. 35°/0-ÓS gyógy szappan ja a le-»-
hatímttísabb és legnagyobb. Darabja 2.50 kor. 
Zucker szabad, 15%-OS gyógysxappanla hatásá-
tvm és Mennyiségében gyengébb. Darabja t kor. 
ühhez valő Zuck -̂krém (zsirtalanitó) a bőr-krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis tubus 1.25 kor. 

ao 
Mezőtúron: Gröllner Hugó gyógyszer« 

»ói. ' 

E S L E G J O B B 
LIMONÁDÉ 

n u 
Egy adag 6 fillér. — Toumtadbbo% 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordható alakban .80 fillér. 

Kirándulásokon, sport toürákon, hadgyakorlatokon kitünö szolgálatót tesz. 
Bármely vízben oldva kitüno limonádét ad. 

Készili: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész Szabadkán. 
Ö—25 Kapható : J f t ¿ j í D o f ^ ó úrnőnél Szarvason. 
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nátál kezdve kaphatók 
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ékszer (I 
Órák, ékszerek, ezüstnem íiek 

kinuezüst dísztárgyak, 
beszerezhetők 

SZEKELY 
órás és ékszerész üzletében 

(Árpád bazár). 

3—3 

F ROLY 
Budapest, IV., Fereneziek-íere 2. szám. 
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Ü3 
I 
I 
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I 

CtVtJ* 

A me-iőg'izclasáíífól és mez^ren-
dörségröl szóló 1894. évi XII. t. cz. 
51. §-ának pontos vo»rehajtásn tárgyá-
ban a ni. kir. földmivelísüsvi minister *w» J 
3-6451—VILI. sz. Miatt kibocsájtott 
rendelete s az c-liliez csatolt és az aran-
ka irtására vonatkozó utasítás értelmé-
ben közhírré tétetik* hogy a község 
területén az itteni éghajlati s rendes 
növényfejlödési viszonyokhoz képest az 
aranka irtást í. évi május hó 31-töl 
junius hó 10 ig esö napokon kell vég-

ii. r 

Felhívatnak mindazon kisbirtokos 
és kisgazdák, a kik a község területén 
eladásra lóhere vagy luezerna magot 
termelnek, hogy a fölmivelésügyí mi-
niszter urnák idézett rendeletével együtt 
kiadott irtási utasítására figyelemmel, a 
mely utasitás teljes szövegét a község-
házán megtekinthetik, a fent kitett na-
pokon eszközöljék. 

Az a birtokos vagy kisgazda, ki 
az irtásra vonatkozó rendelkezésnek ezen 
hirdetményben foglalt időben nem tesz 
eleget, az 1894. évi X I L t.-cz* 95, §~a 
szerint kihágást követ el és 100 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntet-

• A községi elöljáróság az összes 
I lóherés és luczernás földeket az irtásra 

kitűzött határidőt követő 10 nap alatt 
kiküldöttekkel fogja felülvivsgálni s a 
mulasztókat az eljárásra illetékes ható-
ságnak jelenti be. 

A ki a meghatározott időben az 
irtást elmulasztja, a helyett a bünteté-
sen kívül az irtást a községi elöljáró-
ság a mulasztó költségére fo^ja elvé-
geztetni. 

Szarvas, 1910. évi április hó 12. 

Az elöljáróság nevében : 
Kollár Lajos s. k. Kovács János s, k» 

főjegyző. biró. 

Húszár Á. 
lakás, bútorozott zobaj ü^ethelyiség 
fővárosi és vidéki ingat'an vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, BCidapcSt, 
Zrioyi-útcza 1. < 5 r e & b p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére» 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
tást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
informatiós osztálya van. VáÍa$zbc~ 

Legmegbízhatóbb vállalat, Els& 
rangú ajánlatok. 



8 SZARVAS ÉS VIDÉKE 1910. május 22: 

I— llllFillHitlf'lll •IIB II I I III "II I II MW II iinwâi'MWw« u'ivitk'Wiii 

ma< SZARVAS. Kondoros, 

• mu—«uu i nwMJüan 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvált 

czipők miiízléssel 
készíttetnek e l 

E lSore i jdc í cz ipé&zcte te t (az Árpád bazár^ ie ly i ségben) , a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern svabasu c?ipök kapha tók . 

Megrendelések a láb te rmésze tes felvétele vitán (nj eljárás) kü-

lönös gonddal í s ízléssel készít tetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgoz« m, miulnn a 
•«»» —. » - f j l n i l w i > i M I i ' f i in iHlKl i •il—n'nir-

N gy Mélt, Magyar Für. Kereskedelmi ko inníny támogatása révén tanul-

mányoztam a cr/ipész<*t techno 1 ogiájnr. i?ii 1 >ö 1 jele? eredménnyel v izsgáztam. 

T i s z t a , f i r j o n j ?& n j o d s r í j ri)íii>ka a z i r á o y ? I V ? n j . 

Kérem a uagyrabecsüU kfizöns^g kilün(er/> pár t fogását 
rv 

f B> 

Jó meghal lgatom és e h i szem ha v e s s 
azokb ó I az i I latszere k bal melyek 
L1TAUSZKY FAL fodrász üzle tének 
k i raka táb an 1 át ha tó k. 

wnmmm 

I 
szabadkézből 

CS J Ó Z S E F 
CzipéSz n j ^ S t s r . 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfilzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

Citn a kiadóban. — 

Fordíts 1 

(* a n j f i f *|rj uzhíû ZS^ 
f f nrats/M/uM 

u o j v s o Á uimif uí)H] 

V a J 
T J 

OAÍ)| UV.q,ni>|Q[ d?ZS iTOííl Aíftf 
• » » M f F p w IKrm 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S Á M U E L A P 0 L F 
í i ö n y v n y o i T ^ d ó j a , M n y v M t é s z e t - e , 6 ö n y v ~ , p a p í r - és í m z Q r k e m h s d é m 

& Lk A R ¥ A S 0 N . Beliczey-ut 9. szám. 

h 

Könyvnyomdámban 
mindennemü könyvnyo mdai 
munkák, u. m. : báli meg-
hívók,eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

I 
Könyvkötészetemben 

mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készíttetnek. Iskola-
könyvek á legrövidebb idő 

alatt köttetnek be, 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos cr 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papir és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

n zarvas es u 

•ñi-.; 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 

MKHBfBNUNMAUH 
i> * 
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